
MILJÖN I TANKEN  



”Vi ser till att dieseldrivna fordon, utan 

modifieringar, blir fossilfria vid nästa 

tankning utan att det blir dyrare för kunden.” 
 

- Jan Nordlöf, VD 



COLABITOIL SWEDEN AB (publ) grundades 2013 med visionen om att utveckla 

framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför 

Gävle förser företaget transportbranschen, företag och konsumenter med förnybara 

drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina 

koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa förnybara oljeprodukter med bra 

service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges 

första fabrik för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja.  

 

För mer information besök www.colabitoil.com 

OM COLABITOIL 



Our vision is to be a main contributor to a fossil-free society producing  

and providing renewable fuels and sustainable products and services.  

 

By focusing on benefits for the environment, the business, customers and 

consumers we are leading the development  for a fossil-free society.  
 

VISION & MISSION 

Vi ska bidra till ett fossilfritt samhälle genom att producera och 

tillhandahålla fossilfria drivmedel och andra hållbara produkter.  

 

Med fokus på kundnytta, affärsnytta och klimatnytta ska vi leda 

utvecklingen för ett fossilfritt samhälle. 



 

 

Vi är en del av lösningen att göra 
planeten fossilfri med förnybara 
produkter och tjänster. 

FOKUSOMRÅDEN 

 

 

Vi gör det enkelt för kunden att 
bli och driva en hållbar 
verksamhet genom att  köra på 
ett förnyelsebart bränsle. 

 

 

Vi driver ett hållbart företag med 
ansvarat socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt fokus. 

KLIMATNYTTA KUNDNYTTA AFFÄRSNYTTA 

”förenar nyttan för klimat, kund och ägare” 



Vi är en ansvarsfull aktör på 
marknaden med fokus på 
miljö, människa och ekonomi. 

Vi vågar utmana och 
uppmärksamma marknaden 
på vinsterna med förnybar 
diesel HVO 

 
Vi skapar innovativa lösningar 
för en ökad tillgänglighet av 
miljövänliga val 

Vi är stolta över våra 
produkter, leveranser och vårt 
företag. 

VALUES 

ANSVARSFULLA UTMANANDE INNOVATIVA STOLTA 

”Vi tänker och agerar som en 

marknadsledare” 



NORRSUNDET 



NORRSUNDET 



45 EGNA ANLÄGGNINGAR 

+400 LEVERANSPUNKTER 

+ 10 ANLÄGGNINGAR/ÅR 



PRODUKT – HVO100 



HVO100 

HVO100 är ett 100 % förnyelsebart drivmedel som 

är mest identiskt med, och kan ersätta, fossil diesel. 

 

HVO100 Diesel är vätebehandlad vegetabilisk olja, 

vilket innebär att den är koldioxidfri samt är fri från 

aromatiska och polycykliska kolväten (cancerogena 

ämnen). HVO Diesel uppfyller standarden ASTM 

D975. 

 

En europeisk standard EN15940 är framtagen och 

trädde i kraft från och med 2016-06-04.  

 



HVO100 - PRODUKTEGENSKAPER 

• Fossilfritt 

• Minskade utsläpp 

• CO2   - 92% 

• Atmosfäriska partiklar – 33% 

• Nox -9% 

• Underlättar kallstarter 

• Köldegenskaper - 35°C  

• Minskad bränsleförbrukning 

• Minskar knackningar / oljud 

• Förbättrad arbetsmiljö 

 

 



FRÅN RÅVARA TILL  

KONSUMERAD PRODUKT 

(LIVSCYKELPERSPEKTIV) 



 

 Colabitoil har tecknat licensavtal för produktion av förnyelsebart Flygbränsle och Bensin. 

Licensavtalet gäller i hela världen. 

Licensavtalet är exklusivt.   

Rättighet att på licens upplåta andra att producera produkterna. 

Tekniken är katalytisk reformering av etanol. 

Produkterna har utmärkt prestanda och en grumlingstemperatur på -79 grader. 

Råvaran i processen är etanol. 

 

 

  

Flygbränsle och Bensin 





DIESELMOTOR Euro6 

Livslängd 17 år 
CO2  

22 000 mil = 880kg/CO2 

 

 

Livslängd 17år 
CO2 

22 000mil = 11 000kg/CO2 

 

 

 

 
CO2 =22 000 mil v 

 

BATTERIER x 2 (ivl) 

Livslängd 8 år 
CO2 

22 000 mil =22 420 kg/CO2  

 

 

 

 

EMMISIONER 
CO: 0.047 g/km 

HC + NOx: 0,07 g/km 

NOx: 0.01 g/km 

PM: 0.005g/km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLA FOSSILFRIA ALTERNATIV BEHÖVS -  MEN HVO ÄR GRÖNAST 

HVO 
 

 

 

 

 

     D 
 

 
 

  EL 

RESTPRODUKTER 

FOSSILFRITT  

 

 

 

 

 

 

RÅOLJA 

100% Fossilt 

 

 

 

 

 

EL 

50% Fossilt 

CO2 = 200 kilo 

koldioxidekvivalenter per 

kilowattimme producerat 

batteri 100 kWh x100= 20 

000kilo CO2 vid 0 kilometer 

(2018 44g/kwh CO2 i 

elproduktion, förbrukning i 

elbilar 16-25kwh/100km 

CO: 0.50g/km 

HC + NOx: 0.17g/km 

NOx: 0.08g/km 

PM: 0.025g/km 



Drivmedelsanläggningar 



Exempel på drivmedelsanläggning 

Vi har ca 45 publika anläggningar 
1-3 drivmedel per anläggning 
AdBlue och Spolarvätska 

 
Eget tankkort 

Fordon/förar-uppföljning 
 
Etablerar med fördel tillsammans 
med kund 
 



Exempel på drivmedelsanläggning 



Alla gröna drivmedel 

samlade på ett ställe.  





Avfarten 

Visionsbild 

Avfart 



Avfart 

Avfarten 

Visionsbild 



Tankstationen 

Visionsbild 



Butik och grön foodcourt 

Visionsbild 



Butiken 

Visionsbild 





TACK FÖR ATT NI HAR LYSSNAT 


